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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0439),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0199/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Passagerskibe sejler hovedsagelig i 
havne eller tæt på kystområder og deres 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet er væsentlige. De skibe skal 
anvende skibsbrændstoffer med det samme 
maksimale svovlindhold, som gælder i 

(7) Passagerskibe sejler hovedsagelig i 
havne eller tæt på kystområder og deres 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet er væsentlige. De skibe skal 
anvende skibsbrændstoffer med det samme 
maksimale svovlindhold, som gælder i 
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SECA-områder (1,5 %). I lyset af at der vil 
gælde strengere svovlstandarder i SECA-
områder, er det berettiget af behovet for at 
forbedre luftkvaliteten omkring havne og 
kyster i ikke-SECA-områderne, at de 
samme standarder gælder for 
passagerskibe. Indførelsen af en ny 
SECA-standard for passagerskibe ville 
imidlertid blive udsat med 5 år for at 
undgå eventuelle problemer med 
tilgængelighed af brændstof.

SECA-områder (1,5 %). I lyset af at der vil 
gælde strengere svovlstandarder i SECA-
områder, er det berettiget af behovet for at 
forbedre luftkvaliteten omkring havne og 
kyster i ikke-SECA-områderne, at de 
samme standarder gælder for 
passagerskibe.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at sikre forbedringer af 
luftkvaliteten for de medlemsstater, hvis 
kyster ikke er en del af SECA-områderne, 
og for at etablere ensartede 
minimumsnormer for sektoren i hele EU, 
bør de samme brændstofkvalitetskrav 
udvides til at omfatte medlemsstaternes 
territorialfarvande og 
forureningskontrolområder uden for 
SECA.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at håndtere sekundære 
partikelemissioner forårsaget af 
svovlindholdet i skibsbrændstoffer er der 
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desuden behov for at mindske mængden 
af primære partikler og reducere 
klimapåvirkningen fra skibsfarten, 
herunder forårsaget af emissioner af 
kønrøg. Kommissionen bør undersøge 
omkostningseffektiviteten af 
foranstaltninger, såsom 
skibshastighedsgrænser, når det gælder 
nedbringelse af forurenende emissioner 
og klimapåvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at tilskynde til hurtig vedtagelse 
af metoder til nedbringelse af 
emissionerne for at opnå mindst samme 
reduktion i svovlemissionerne som fastsat 
i dette direktiv, bør alternativer, såsom 
brug af anlæg om bord til rensning af 
udstødningsgasser, fremmes i EU ved 
hjælp af passende finansielle incitamenter 
fra medlemsstaternes side.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Medlemsstaterne bør også gøre brug 
af mekanismer, såsom differentierede 
afgifter og kilometerafgifter baseret på 
emissionspræstationer, indtil det globale 
krav om, at brændstof højst må indeholde 
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0,50 % svovl, træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Medlemsstaterne må pålægges at 
anvende politikker uden specialafgifter 
for spildevand fra rensningssystemer for 
udstødningsgas i havne for at sikre en 
ordentlig håndtering af eventuelt affald 
fra anvendelsen af alternative 
reduktionsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Eventuelle økonomiske incitamenter 
fra medlemsstaternes side til 
emissionsreduktionsmetoder, der opnår 
emissionsreduktioner, der mindst svarer 
til dem, der opnås gennem brugen af 
svovlfattigt brændsel, bør tage hensyn til 
investeringer foretaget inden 5. juli 2011, 
forudsat at udstyret er i overensstemmelse 
med IMO-kriterierne, indtil 
Kommissionen vedtager supplerende 
kriterier. 

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) Medlemsstaterne bør sikre
tilgængeligheden og en afbalanceret 
fordeling af brændstoffer der er i 
overensstemmelse med regel 18 i det 
reviderede bilag VI til Marpol-
konventionen.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12f) I betragtning af de vanskeligheder, 
som medlemsstaterne har med at nå de 
luftkvalitetsmål, der er fastsat i EU-
lovgivningen, og i betragtning af den 
kløft, der stadig er mellem disse mål og 
anbefalingerne fra 
Verdenssundhedsorganisationen, bør 
Kommissionen bistå med at forberede den 
undersøgelse, der er nødvendig for at 
kunne ansøge hos IMO om at få udpeget 
yderligere europæiske havområder som 
SECA-områder, nemlig i Middelhavet, i 
det nordøstlige Atlanterhav (herunder i 
det irske Hav) og i Sortehavet. 
Kommissionen bør også undersøge 
fordelene ved at udpege europæiske 
havområder til NOx-
emissionskontrolområder.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at fastsætte datoen for anvendelse 
af svovlgrænsen på 0,50 %, at udpege nye 
SECA-områder, at godkende nye 
alternative reduktionsmetoder og at 
etablere de rette betingelser for 
anvendelsen af dem, at sikre tilstrækkelig 
overvågning af svovlindhold i brændstoffer 
og harmoniseret indhold og format af 
medlemsstaternes rapport og at tilpasse 
direktivets bestemmelser til videnskabelige 
og tekniske fremskridt bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med hensyn til angivelse af 
den dato, fra hvilken det maksimale 
svovlindhold i brændstof på 0,50 
vægtprocent skal gælde i EU, udpegelse af 
nye SECA-områder på grundlag af IMO's 
beslutning, godkendelse af nye 
emissionsreduktionsmetoder, der ikke er 
dækket af Rådets direktiv 96/98/EF, og 
etablering, supplering eller ændring af 
betingelserne for deres anvendelse, 
specifikation af midlerne til prøvetagning 
og emissionsovervågning og indhold og 
format af rapporten og ændring af artikel 2, 
nr. 1, 2, 3, 3a, 3b og 4, eller artikel 6, stk. 
1, litra a), og stk. 2 i lyset af 
videnskabelige og tekniske fremskridt og, 
hvor det er relevant, IMO's instrumenter.
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
under forberedelserne hertil gennemfører 
passende høringer, herunder af eksperter.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(13) For at udpege nye SECA-områder, at 
godkende nye alternative 
reduktionsmetoder og at etablere de rette 
betingelser for anvendelsen af dem, at sikre 
tilstrækkelig overvågning af svovlindhold i 
brændstoffer og harmoniseret indhold og 
format af medlemsstaternes rapport og at 
tilpasse direktivets bestemmelser til 
videnskabelige og tekniske fremskridt bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med hensyn til udpegelse af nye SECA-
områder på grundlag af IMO's beslutning, 
godkendelse af nye 
emissionsreduktionsmetoder, der ikke er 
dækket af Rådets direktiv 96/98/EF1, og 
etablering, supplering eller ændring af 
betingelserne for deres anvendelse, 
specifikation af midlerne til prøvetagning 
og emissionsovervågning og indhold og 
format af rapporten og ændring af artikel 2, 
nr. 1, 2, 3, 3a, 3b og 4, eller artikel 6, stk. 
1, litra a), og stk. 2 i lyset af 
videnskabelige og tekniske fremskridt og, 
hvor det er relevant, IMO's instrumenter.
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
under forberedelserne hertil gennemfører 
passende høringer, herunder af eksperter.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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1 EUT L 241 af 29.8.1998, s. 27. 1 EUT L 241 af 29.8.1998, s. 27.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 2 – nr. 3g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) nr. 3g udgår

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Maksimalt svovlindhold i 
skibsbrændstoffer, der anvendes i 
medlemsstaternes territorialfarvande, 
eksklusive økonomiske zoner og 
forureningskontrolområder, herunder SOx-
kontrolområder, og af passagerskibe, som 
sejler i rutefart til eller fra havne i 
Unionen"

"Maksimalt svovlindhold i 
skibsbrændstoffer, der anvendes i 
medlemsstaternes territorialfarvande, 
eksklusive økonomiske zoner og 
forureningskontrolområder, herunder SOx-
kontrolområder, og af passagerskibe til 
eller fra havne i Unionen"

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra c
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4a – stk. 1 a (nyt) – 2. afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med dette direktivs 
artikel 9a vedrørende datoen, fra hvilken 
svovlstandarden, der er fastsat i litra b) i 
dette stykke, gælder. På grundlag af 
IMO's vurdering af tilgængeligheden af 
skibsbrændstof til at overholde det 
maksimale svovlindhold i brændstof på 
0,50 vægtprocent, som nævnt i regel 14, 
stk. 8 i Marpol-konventionens bilag VI, er 
denne dato den 1. januar 2020 eller den 1. 
januar 2025.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra e
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer ikke anvendes i deres 
territorialfarvande, eksklusive økonomiske 
zoner og forureningskontrolzoner uden for 
SOx-kontrolområder af passagerskibe, der 
sejler i fast rutefart til eller fra havne i 
Fællesskabet, hvis svovlindholdet i de 
pågældende brændstoffer efter vægt 
overstiger:

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer ikke anvendes i deres 
territorialfarvande, eksklusive økonomiske 
zoner og forureningskontrolzoner uden for 
SOx-kontrolområder af passagerskibe til 
eller fra havne i Fællesskabet, hvis 
svovlindholdet i de pågældende 
brændstoffer efter vægt overstiger:

a) 1,5 %; a) 1,5 %;
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b) 0,10 % fra den 1. januar 2020. b) 0,10 % fra den 1. januar 2015.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra e
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der ikke anvendes skibsbrændstoffer i 
deres territorialfarvande og 
forureningskontrolzoner uden for SOx-
kontrolområderne af passagerskibe til 
eller fra havne i EU, hvis svovlindholdet i 
de pågældende brændstoffer efter vægt 
overstiger: 
a) 1,5 %;
b) 0,10 % fra den 1. januar 2015.
Dette stykke finder anvendelse på alle 
fartøjer uanset flag, herunder fartøjer, 
hvis rejse er påbegyndt uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4ba
Tilgængelighed af skibsbrændstof

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
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foranstaltninger til at sikre 
tilgængeligheden og en afbalanceret 
fordeling af skibsbrændstoffer:
– hvor svovlindholdet ikke overstiger 
0,1 % fra og med 1. januar 2015
– hvor svovlindholdet ikke overstiger 
0,5 % fra og med 1. januar 2018
2. Stk. 1 forhindrer ikke medlemsstaterne 
i at indføre sådanne foranstaltninger fra 
en tidligere dato. 

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 4c – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at
havnemyndigheder i havnegebyrer eller 
andre afgifter indregner eventuelle 
udgifter til modtagelse, håndtering og 
bortskaffelse af spildevand fra 
røggasrensningssystemer, uanset om der 
afleveres affald eller ej. 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra c 
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 7 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) stk. 2 og 3 udgår. (c) stk. 2 affattes således:
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"2. På grundlag af bl.a.:
a) årlige rapporter, der forelægges i 
medfør af stk. 1 og 1a
b) iagttagne tendenser med hensyn til 
luftkvalitet, forsuring, omkostninger til 
brændstoffer og modalskift
c) fremskridt i reduktionen af skibes 
svovl- og kvælstofoxidemissioner ved 
hjælp af IMO-mekanismer som følge af 
EU-initiativer på dette område
forelægger Kommissionen senest den 31. 
december 2013 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen 
behandler eller kan stille forslag om 
følgende i sin rapport:
– udpegelse af yderligere SOx- og NOx-
kontrolområder
– alternative og supplerende 
foranstaltninger til yderligere reduktion 
af emissioner fra skibe."
ca) stk. 3 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 9a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4a, stk. 1a og 2, artikel 4c, stk. 4, 
artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1a, og artikel 
7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode fra [dato for dette 
direktivs ikrafttræden].

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4a, stk. 2, artikel 4c, stk. 4, artikel 6, 
stk. 1, artikel 7, stk. 1a, og artikel 7, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en ubestemt 
periode fra [dato for dette direktivs
ikrafttræden].

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 9a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4a, stk. 1a og 2, artikel 4c, stk. 4, 
artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1a, og artikel 
7, stk. 4, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer den 
delegation af beføjelser, der er angivet i 
afgørelsen, til ophør. Den har virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller en senere 
dato, der præciseres i afgørelsen. Den har 
ingen betydning for gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

3. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4a, stk. 2, artikel 4c, stk. 4, artikel 6, 
stk. 1, artikel 7, stk. 1a, og artikel 7, stk. 4, 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer den delegation af 
beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til 
ophør. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller en senere dato, der præciseres 
i afgørelsen. Den har ingen betydning for 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 1999/32/EF
Artikel 9a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget efter artikel 
4a, stk. 1a og 2, artikel 4c, stk. 4, artikel 6, 
stk. 1, artikel 7, stk. 1a, og artikel 7, stk. 4, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en periode på to måneder fra 
meddelelsen af denne retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne periode begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 

5. En delegeret retsakt vedtaget efter artikel 
4a, stk. 2, artikel 4c, stk. 4, artikel 6, stk. 1, 
artikel 7, stk. 1a, og artikel 7, stk. 4, træder 
kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en periode på to måneder fra 
meddelelsen af denne retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne periode begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
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indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet."

indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet."

Or. en
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Det vigtigste formål med forslaget er at få gennemført de øvre grænser for svovlindhold i 
skibsbrændstoffer, godkendt af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i 2008.

Dette er måske den vigtigste sundhedsreform i denne valgperiode. Luftforurenende stoffer fra 
skibe anslåes i øjeblikket at forårsage omkring 50 000 for tidlige dødsfald om året i Europa. 

Svovlgrænseværdierne i bilag VI til IMO's Marpol-konvention er på 0,1 % inden for 
svovlemissionskontrolområderne (SECA-områderne) fra 2015 og 0,5 % i andre havområder 
fra 2020. Disse grænseværdier er blevet ratificeret af lande, der står for 85 % af verdens 
skibstonnage.

Europas SECA-områder er Nordsøen, Den Engelske Kanal og Østersøen. Også begge kyster i 
USA og Canada er blevet udpeget som emissionskontrolområder med en bredde på 200 sømil. 
Svovlgrænseværdien i SECA-områderne er i øjeblikket er på 1 %. Brændstof, der anvendes på 
åbent hav, kan indeholde så meget som 4,5 % svovl indtil udgangen af 2011 og derefter 3,5 % 
frem til 2019. 

Svovl- og nitrogenoxider øger mængden af sekundære partikler i luften, som er 
sundhedsskadelige. En reduktion af emissionerne fra skibe vil gøre det lettere at leve op til 
luftkvalitetsnormerne i en række medlemsstater.

Hvis mængden af svovloxidemissioner fra skibe ikke reduceres, vil disse emissioner i EU's 
havområder overskride de samlede emissioner fra EU's landområder inden udgangen af dette 
årti. Emissionerne fra landområderne er blevet reduceret med omkring 90 % i forhold til, da 
de var på det højeste, og med 72 % mellem 1990 og 2008.

Det maksimalt tilladte svovlindhold i brændstof til landkøretøjer er 10 ppm, 100 gange 
mindre end den grænse, som vil træde i kraft inden for SECA-områderne fra 2015.

Aftalerne i IMO-regi giver også mulighed for at reducere skibes emissioner på alternative 
måder. Røggas kan rengøres med gasvaskere, der virker efter samme princip som de 
anordninger, der nu har været i brug i årtier til at rense svovloxider fra røggasser, der lukkes 
ud af landbaserede fabrikker og kraftværker.  Også flydende naturgas (LNG) kan anvendes. 

Alle disse metoder til reduktion af svovldioxid reducerer også emissionerne af nitrogenoxid 
og kønrøg (sod). Nitrogenoxider forårsager ikke kun luftforurening og sur nedbør, men også 
eutrofiering i vand- og landområder, mens kønrøg medvirker til den globale opvarmning.

Det anslås, at anvendelse af røggasvaskere vil nedbringe omkostningerne ved reduktion af 
emissionerne med mindst halvdelen, hvis skibet hovedsageligt rejser indenfor SECA-
områderne. Det forventes, at LNG vil opnå udbredte anvendelse som brændstof for nye skibe, 
når den nødvendige infrastruktur til brændsel bliver udbredt i havnene.
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Ifølge Kommissionens skøn vil den pengemæssige værdi af de sundhedsmæssige fordele, der 
kan opnås, overstige omkostningerne ved at nedbringe skibes emissioner med en faktor på 
mellem 2 og 25.  Kommissionen anslår den pengemæssige værdi af de sundhedsmæssige 
fordele til mellem 8 og16 mia. EUR og omkostningerne til mellem 0,6 og 3,7 mia. EUR. 

Den pengemæssige værdi af miljøfordelene er ikke blevet vurderet, men f.eks. i Finland ville 
mængden af sur nedbør falde med 60 % i forhold til det nuværende niveau.

Det nuværende direktiv om svovlindholdet i skibsbrændstoffer indeholder, ud over de 
grænseværdier, der tidligere er aftalt i IMO, svovlgrænseværdier for skibe i havn (0,1 %) og 
for fartøjer, der er beskæftiget inden for den kollektive trafik (1,5 %). Sidstnævnte er den 
samme som den første grænseværdi, der blev aftalt i IMO-regi for SECA-områderne.

Kommissionen foreslår, at den nye 0,1 % svovlgrænseværdi for SECA-områderne også bør 
gælde for alle passagerskibe, der jævnligt færdes i EU-havne, men at denne grænseværdi først 
skal træde i kraft i 2020.  

Ordførerens ændringsforslag til Kommissionens forslag  

Ordføreren bifalder og støtter hovedlinjerne i Kommissionens forslag, og understreger, at de 
grænseværdier, der er vedtaget i IMO, under alle omstændigheder træder i kraft, selv om der 
ikke er vedtaget noget direktiv.$ Imidlertid kunne direktivet afklare og standardisere 
gennemførelsen og overvågningen inden for EU af de grænseværdier, der er aftalt i IMO, 
skabe lige konkurrencevilkår, lette overgangsfasen og fremme innovation.

Ved at skifte til mere restriktive svovlgrænseværdier ville det være muligt at opnå betydelige 
sundheds- og miljømæssige fordele på en omkostningseffektiv måde ved at lade 
grænseværdien på 0,1 % gælde mere bredt end blot i Europas eksisterende SECA-områder.

Derfor støtter ordføreren Kommissionens forslag om, at svovlgrænseværdien på 0,1 % bør 
udvides til fartøjer, der er beskæftiget inden for den kollektive trafik. Imidlertid foreslår 
ordføreren, at grænseværdien skal træde i kraft i 2015, på samme tid som i SECA-områderne. 

Ordføreren foreslår endvidere, at svovlgrænseværdien på 0,1 % bør gælde for alle farvande i 
EU-medlemsstaterne op til 12 sømil fra deres kyster.  Med andre ord en udvidelse af den 
grænseværdi, der i øjeblikket gælder i EU-havne, til også at gælde i territoriale farvande.

Disse ændringer ville gøre det muligt at opnå betydelige sundheds- og miljømæssige fordele 
og ville også skabe lige vilkår for så vidt angår omkostningerne som følge af reformen.

I de EU-medlemsstater, hvis kyster ligger helt eller delvist inden for SECA-områderne, udgør 
andelen af svovloxidemissioner fra shipping følgende: Danmark 39 %, Nederlandene 31 %, 
Sverige 25 %, Storbritannien og Frankrig 18 % og Belgien 13 %.  Men flere lande uden for 
SECA-områderne tegner sig også for en høj andel: Irland 21 %, Portugal 20 %, Italien og 
Spanien 15 %. Andelen for flere Middelhavsøer og -kyster er på over 20 %, i nogle tilfælde 
over 30 %.
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Ordføreren foreslår, at Kommissionen inden udgangen af 2013 undersøger muligheden for at 
indføre nye emissionskontrolområder i de europæiske havområder samt metoder til yderligere 
reduktion af emissioner, aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet og 
fremsætter forslag til eventuelle nye emissionskontrolområder for svovl- og nitrogenoxider.

Fordi nogle operatører i overgangsperioden vil skulle bære betydelige ekstraomkostninger, 
især i tilfælde af rejser hovedsagelig eller i stort omfang inden for SECA-områder, foreslår 
ordføreren at lette anvendelsen af statsstøtte til investeringer. Normalt er den øvre grænse for 
statsstøtte på 10 % for miljømæssige investeringer, der foretages mindre end tre år før det 
bliver obligatorisk. 

Ordføreren foreslår, at der i dette tilfælde tillades højere statsstøtte indtil udgangen af 2013. 
Dette er berettiget, fordi en reduktion af skibes emissioner er en stor økonomisk gevinst for 
den offentlige sektor på grund af den samtidige formindskelse af sundhedsudgifterne. Dette 
ville også hjælpe med at sætte gang i markedet for røggasvaskere.


